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61. நறவம,
62. நபாகம,
63. நபாகம, புன்னைபாகம, நறும புன் நபாகம,      
64. சநய்தல், நீள நறு சநய்தல்,               
65. சநய்தல், மணிக் குகலக் கள கமழ் சநய்தல்,  
66. பகன்கற,
67. பசுமபிடி,
68. பயினி,
69. பலபாசெம,
70. பபாங்கர்,
71. பபாதிரி, யதங் கமழ் பபாதிரி,   
72. பபாரம,
73. பபாகல,
74. பிடைவம,
75. பிண்டி, பல் பூம பிண்டி,          
76. பித்திகம,
77. பீரம,
78. புழகு, அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம புழகுடைன்,          
79. புன்கனை, கடி இரும புன்கனை,           
80. பூகள, குரீஇப் பூகள,
81. யபபாங்கம,
82. மணிச்சிகக,     
83. மரபாஅம,
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

84. மருதம,
85. மபா, கடி கமழ் கலி மபா,             
86. மல்கல, கல் இவர் மல்கல,      
87. சமமௌவல்,
88. வகுளம,
89. வஞ்சி,
90. வடைவனைம,
91. வகழ, சகபாங்கு மதிர் நறு வகழ,               
92. வளளி,
93. வபாகக,
94. வபாகழ,
95. வபானி,
96. சவட்சி,   
97. யவங்ககயும,
98. யவரல்,
99. யவரி, சசெங் சகபாட யவரி,

சசெங்ககப் சபபாதுவன் பற்றி
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

சபபாதுக் குறிப்பு

குறிஞ்சி

மகலயும மகலசெபார்ந்த நிலமம குறிஞ்சி நிலம
குளிர்கபாலமம, யபாமப்சபபாழுதும குறிஞ்சி நிலத்துக்கு உரியனை என்று சதபால்கபாப்பியம மதலபானை

இலக்கண நூல்கள கூறுகன்றனை

கபாதலர் புணர்ச்சி பற்றிக் கூறுவது குறிஞ்சித் திகணக்கு உரிய சபபாருள என்றும இலக்கணம
கூறுகறது

குறிஞ்சி நிலத்தின் சதய்வம மருகன். இவகனைச் யசெயயபான் என்று சதபால்கபாப்பியம
குறிப்பிடகறது

இந்த நூலில் கபாதலர் வபாழ்ந்த மகலநிலத்தில் பூத்திருந்த 96 வககயபானை பூக்கள கூறப்பட்டளளனை.
தகலவி தன் யதபாழமபாருடைன் கூடி அவற்கற மகழ சபபாழந்து கழுவிய பபாகறமீது குவித்து

விகளயபாடியதபாகப் பபாடைல் சதரிவிக்கறது. 

அந்தப் பூக்கள படைத்துடைன் இந்த நூலில் கபாட்டைப்பட்டளளனை
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சிறப்புக் குறிப்பு

இந்தக் குறிஞ்சிப் பபாட்ட
கபிலர் ஆரிய அரசென் பிரகத்தகனைத் தமிழ் (தமிழ்ப்பண்பு) அறிவித்தற்குப் பபாடியது – என்று

கூறப்படகறது

கபாதலர் தபாயம கூடிப் பின் மணந்துசகபாளளும தமிழ்சநறிகய ஆரிய அரசென் பிரகத்தன் உணரபாமல்
ஏயதபா யபசினைபான். 

அவனுக்குத் தமிழ்சநறி இத்தககயது என்று கபாட்டவதற்கபாகக் கபிலர் இந்தக்
குறிஞ்சிப்பபாட்கடைப் பபாடினைபார். 

பண்பு சகடைபாமல் நிகழ்ந்த தற்சசெயல் இயல்புப் புணர்ச்சிகய இப்பபாடைலில் கபாணலபாம.

குறிஞ்சிநிலத் சதய்வம மருகன். அவனுக்கு விழபாஎடக்கும கபாட்சியுடைன் நூல் சதபாடைங்குகறது.

யதபாழயின் தபாய் தகலவிக்குச் சசெவிலித்தபாய். 

சபற்ற தபாய் நற்றபாய். 
நற்றபாகயயும, சசெவிலித்தபாகயயும தபாய் எனைக் கருதி (அன்கனை) என்று விளித்தல் தமிழ்மரபு.

யதபாழ அன்கனைகய ‘அன்னைபாய்’ எனை விளித்துத் தகலவியின் நிகலகயச் சசெபால்வதபாக
அகமந்துளளது இந்தப் பபாடைல்.

11



கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
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பபாடைலும விளக்கமம

பபாட்ட
இது யபபான்ற 

பின்னைணி வண்ணத்தில் 
பதிவபாக்கப்பட்டளளது

விளக்கம 
இயத கருநிற எழுத்தில் 
பதிவபாக்கப்பட்டளளது

பபாட்ட
மதலிலும
விளக்கம 
பின்னைரும 

கவக்கப்பட்டளளது
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

1  யதபாழ, தபாயிடைம சசெபால்கறபாள. தன் யதபாழ தகலவியின் யநபாய்க்குக் 
கபாரணம என்னைசவன்று ஊசரல்லபாம யகட்டைறிந்தும, மருகு-விழபா 
நடைத்தியும தீரவில்கலயய என்று வருந்திக்சகபாண்டிருக்கறபாய். 

'அன்னைபாய், வபாழ! யவண்ட, அன்கனை! ஒள நுதல், 
ஒலி சமன் கூந்தல், என் யதபாழ யமனி              
விறல் இகழ சநகழ்த்த வீவு அருங் கட யநபாய்         
அகலுள ஆங்கண் அறியுநர் வினைபாயும,            
பரவியும, சதபாழுதும, விரவு மலர் தூயும,      5
யவறு பல் உருவின் கடைவுள யபணி,    
நகறயும விகரயும ஓச்சியும, அலவுற்று,  
எய்யபா கமயகல நீயும வருந்துதி    

யதபாழ, தபாயிடைம சசெபால்கறபாள.
அன்கனையய! வபாழ. நபான் யவண்டகயறன். யகட்டைருள அன்கனையய.
என் யதபாழயபாகய தகலவி ஒளிதிகழ் மகம சகபாண்டைவள.
தகழத்த கூந்தகல உகடையவள.
அவளது யமனியில் இருந்ததபால் சபருகம சபற்றிருந்த அணிகலன்கள இப்யபபாது அவகள 
சநகழச் சசெய்து சகபாண்டிருக்கன்றனை.
இது செபாகடிக்கபாமல் செபாகடித்துக் சகபாண்டிருக்கும சகபாடிய யநபாய்.
பருவப் சபண்கணத் தகலவிரி யகபாலத்துடைன்
பூசெபாரி யவலன் ஆட்டிகவப்பது சவறியபாட்டைம
இதற்கு என்னை கபாரணம என்று சதருவில் உளளவர்ககள சயல்லபாம யகட்கறபாய்.
அவர்களுக்சகல்லபாம என்னை சதரியும?
பல்யவறு உருவங்களில் கபாட்சி தரும மருகக் கடைவுளதபான் கபாரணம என்று சதருவில் 
உளளவர்கள சசெபால்லக் யகட்ட மருககனைத் தணிவிக்க அவனுக்கு விழபா எடக்கன்றபாய்.
இனிக்கும சபபாருளகளும, மணக்கும சபபாருளகளும பகடைக்கன்றபாய்
யவலகனைக் சகபாண்ட இவகள ஓச்சுக்கன்றபாய். (அடிக்கச் சசெய்கறபாய்)
அதனைபால் இவள துன்புறுகறபாள.
நீயும துன்புறுகறபாய்.
இவளது துன்பத்கதத் தபாங்க மடியபாமல் நீ பித்யதறி மயங்குகறபாய்.
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சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

2 யபாருக்கும சசெபால்லக்கூடைபாது என்று மகறத்துகவத்திருந்த சசெய்திகய
என்னிடைம மட்டம என் யதபாழயபாகய தகலவி சசெபான்னைபாள 

நல் கவின் சதபாகலயவும, நறுந் யதபாள சநகழவும,            
புள பிறர் அறியவும, புலமபு வந்து அகலப்பவும,    10
உள கரந்து உகறயும உய்யபா அரும படைர்       
சசெப்பல் வன்கமயின் சசெறித்து, யபான் கடைவலின்,

யபாருக்கும சசெபால்லக்கூடைபாது என்று மகறத்துகவத்திருந்த சசெய்திகய என்னிடைம மட்டம என் 
யதபாழ தகலவி சசெபான்னைபாள
இவளது நல்லழகு சதபாகலந்துயபபாய் விட்டைது.
இனிக்கும யதபாளகள இகளத்து விட்டைனை.
’புள’என்பது பிறர் அறிந்து சகபாளளக்கூடிய குறிப்புகள.
இவளது நிகலகயப் பிறர் உணர்ந்து சகபாண்டைனைர்.
அன்றியும தனிகம இவகள வருத்துகறது.
அதனைபால் இவளுக்கு உட்சுரம.
இந்த உட்கபாய்ச்செயலபாட இவள உயிர் வபாழ்கறபாள.
இவளுக்கு உய்தி தரபாத சபருந்துன்பம இது.
இவளபால் அதகனை சவளிப்படத்த மடியவில்கல.
நபான் அவகள வற்புறுத்திக் யகட்யடைன்.
அவள என்னிடைம சசெபான்னைபாள தகலவி யதபாழயிடைம சசெபான்னைபாள.
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

3 அணிமணிகள யபபானைபால் திருமபவும சபற்றுக்சகபாளளலபாம. செபால்பு 
குன்றினைபால் திருமபப் சபற இயலபாது எனை அறிஞர் கூறுவர் 

"மத்தினும மணியினும சபபான்னினும, அத் துகண,       
யநர்வரும குகரய கலம சகடின், புணரும,   
செபால்பும வியப்பும இயல்பும குன்றின்,               15
மபாசு அறக் கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல்,      
ஆசு அறு கபாட்சி ஐயர்க்கும, அந் நிகல,            
எளிய என்னைபார், சதபால் மருங்கு அறிஞர்:   

யபபானை செபால்பு பூத்து வருமபா?
தகலவி சசெபால்கறபாள

மத்து, மணி, சபபான் யபபான்றவற்றபாலபானை அணிகலன்ககள இழக்கலபாம.
யதடி ஈட்டினைபால் அகவ மீண்டம வந்து யசெர்ந்துவிடம.
செபான்றபாண்கம ஒழுக்கம, பிறர் வியக்கத்தக்க சபருகம, நல்லியல்பு ஆகயகவ, 
குன்றிப்யபபானைபால் அவற்கற மீண்டம தூக்கப் புகழ்நிகலயில் நிறுத்துதல் யபாரபாலும மடியபாது
குற்றமற்ற சமய்யறிவுகடைய ஐயர்க்கும அது எளிதன்று என்று சதபான்சனைறி உணர்ந்த அறிஞர்கள 
கூறுகன்றனைர்.
அதனைபால் …
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4 தகலவிக்கு மன்றல் நடைந்துவிட்டைது. இது நபானும அவளும 
ஆரபாய்ந்து யமற்சகபாண்டை மடிபு. இது தபாயபாகய உனைக்கும சதரிந்தபால் 
பழ ஒன்றும இல்கல. 

மபாதரும மடைனும ஓரபாங்குத் தணப்ப,
சநடந் யதர் எந்கத அருங் கடி நீவி,        20
இருயவம ஆய்ந்த மன்றல் இது எனை,  
நபாம அறிவுறபாலின் பழயும உண்யடைபா?

தகலவிக்கு மன்றல் நடைந்துவிட்டைது.
இது நபானும அவளும ஆரபாய்ந்து யமற்சகபாண்டை மடிபு.
இது தபாயபாகய உனைக்கும சதரிந்தபால் பழ ஒன்றும இல்கல

தகலவி சசெபால்கறபாள
ஆகசெயும, அறியபாகமயும என்னிடைம ஓரபாங்கு கபாட்டி விகளயபாடிக் சகபாண்டிருக்கன்றனை.
என் தந்கத யதர்ப்பகடைத் தகலவன்.
அவனைது கட்டக் கபாவகல மீறி என்னைவனும, நபானுமபாக மயங்கய நிகலயில் எங்களுக்குள 
நிகழ்ந்த உடைலுறவு இதுதபான்.
இகதத் தபாய்மபாரிடைம சசெபால்லிவிட்டைபால் பழயும உண்யடைபா – என்று தகலவி தன் யதபாழயிடைம 
சசெபான்னைபாள. அவள சசெபான்னைபாள என்று இப்யபபாது யதபாழ தபாயரிடைம கூறுகறபாள.
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பபாடைலில் வரும ‘ஓரபாங்கு தணப்ப’ என்பதன் விளக்கக் கண்யணபாட்டைம
’ஓரபாங்கு’என்பது செங்ககபால விகளயபாட்டகளில் ஒன்று.
தகரயில் கட்டைம யபபாடவர்.
ஐந்து யபர் விகளயபாடம ஆட்டைம இந்த ஓரபாங்கு.
நபான்கு மூகலகளிலும நபான்கு யபர்.
ஏயதபா ஒரு உத்திகயக் ககயபாண்ட பட்டைவர் ஒருவகரக் கண்டைறிவர்.
பட்டைவர் கட்டைத்திற்கு நடவில் வந்துவிடவபார்.
கபாலியபாக உளள மூகலக்குப் பிறர் ஓடவர்.
இரண்ட யபர் ஒயர மூகலயில் நிற்கக்கூடைபாது.
அடத்த மூகலகய அகடைவதற்கு மன் பட்டைவர் ஓடபவகரத் சதபாடையவண்டம.
சதபாடைப்பட்டைவர் பட்டைவர் ஆக ஆட்டைம சதபாடைரும.
கபாலியபாக உளள இடைத்கத நிரப்புவயத ஓரபாங்கு ஆட்டைம.

சபண்கமத்தன்கமயும அறியபாகமயும ஓருமகமபாக நின்று எங்களிடைமிருந்து விலகவிட்டைனை. 
அதனைபால் சவளியிடைத்துக்கு நபாங்கள சசென்யறபாம. மன்றலபாகய உடைலுறவு நிகழ்ந்துவிட்டைது.
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5 இந்த மன்றல்-மணம மகறப்படி நடைக்கவில்கலயய என்று இவள 
யதமபிக்சகபாண்டிருக்கறபாள 

இரண்டம தமிழ் சநறி

ஆற்றின் வபாரபார் ஆயினும, ஆற்ற         
ஏகனை உலகத்தும இகயவதபால், நமக்கு" எனை           
மபான் அமர் யநபாக்கம கலங்க, ககயற்று,        25
ஆனைபாச் சிறுகமயள இவளும யதமபும     

இந்த மன்றல்-மணம மகறப்படி நடைக்கவில்கலயய
என்று இவள யதமபிக்சகபாண்டிருக்கறபாள
இது அறவழயில் வரபாத அறசநறி

ஊர் அறிய நடைக்கும திருமணம அறமணம.
இங்கு நடைந்தது மகறமணம.

இந்தப் புறவுலகத்துக்கு இது சபபாருந்தபாவிட்டைபாலும அந்த அகவுலகத்துக்கு சபபாருந்தும.
வபாயனைபார் வபாழ்த்துவர்.

யதபாழ சதபாடைர்கறபாள.
இப்படி அவள (தகலவி) சசெபால்லுமயபபாது மபான் விருமபும அவளது மயக்கப் பபார்கவ கலங்க 
விட்டைது. யவறு வழ சதரியபாமல் கககயப் பிகணந்துசகபாண்டைபாள.
தபாங்க மடியபாத துன்பத்யதபாட யதமபித் யதமபிச் சசெபான்னைபாள.
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6 இருசபரு யவந்தர்க்ககடையய யபபார் நிகழுமயபபாது இகடைநிற்கும 
செபான்யறபார் யபபால நபானும கலங்கக்சகபாண்டிருக்கயறன் 

இரு சபரு யவந்தர்களுக்கு இகடையய யபபார்

இகல் மீக் கடைவும இரு சபரு யவந்தர்  
விகனையிகடை நின்ற செபான்யறபார் யபபால,            
இரு யபர் அச்செயமபாட யபானும ஆற்றசலன்;  

இருசபரு யவந்தர்க்ககடையய யபபார் நிகழுமயபபாது
இகடைநிற்கும செபான்யறபார் யபபால
நபானும கலங்கக்சகபாண்டிருக்கயறன்

யதபாழயின் நிகல
இரு சபரு யவந்தர்கள தங்களுக்குள இருந்த கருத்து மபாறுபபாட்டினைபால் யபபாரிட்டக் 
சகபாண்டிருக்கறபார்கள.
அவர்ககள ஒன்று யசெர்க்க நிகனைத்த செபான்யறபார் யபபார்க்களத்துக்குச் சசென்று அவர்களுக்கு 
அறிவுகர கூறுமயபபாது எத்தககய அச்செத்துடைன் இருப்பபாயரபா அத்தககய அச்செத்துடைன் 
இருந்துசகபாண்ட என் உளளம தபாங்கக்சகபாளள மடியபாத உண்கமகய உங்களிடைம (தபாயரிடைம) 
சசெபால்கயறன். – என்கறபாள யதபாழ.
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7 குடி, குலம யபபான்றவற்கறப் பபார்க்கபாமல் நிகழ்த இந்த மன்றல்-
மணம பற்றிச் சசெபால்கயறன். சினைம சகபாளளபாமல் யகட்பபாயபாக 

சகபாடப்பின் நன்கு உகடைகமயும, குடி நிரல் உகடைகமயும,        30
வண்ணமம, துகணயும, சபபாரீஇ எண்ணபாது,         
எமியயம துணிந்த ஏமம செபால் அரு விகனை   
நிகழ்ந்த வண்ணம நீ நனி உணரச்         
சசெப்பல் ஆன்றிசின்; சினைவபாதீயமபா!     

குடமபத்கத ஒத்திட்டப் பபார்க்கபாத கூடைல் மணம

உயர்ந்த பண்பு,
ஒத்த குடிப்பிறப்பு,
ஒத்த சசெல்வவளம,
ஒத்த குலப்பிறப்பு,
உதவும துகணப்பபாங்கு
மதலபானைவற்கற சயல்லபாம சபபாருத்திப் பபார்த்து மணமக்ககளக் கூட்டவிப்பது அக்கபால 
வழக்கம.

இவற்றில் எகதயும எண்ணிப் பபார்க்கபாமல் நபாங்களபாகயவ துணிந்து எங்களுகடைய 
பபாதுகபாப்புக்கபாக மகறவில் மணம சசெய்து சகபாண்யடைபாம.
அந்த மணம எப்படி நிகழ்ந்தது என்பகத நீ நன்றபாக உணருமபாறு சசெபால்கயறன்.
தபாயய! சபபாறுத்தருளக.
எங்கள யமல் சினைம சகபாளளபாமல் யகட்டைருளக.
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8 திகனைப்புனைம கபாத்து மபாகலயில் திருமபுக எனை நீ அனுப்பிகவத்தபாய்

திகனைக்கதிர் யபாகனையின் துதிக்கக யபபால வகளந்திருக்கும

"சநல் சகபாள சநட சவதிர்க்கு அணந்த யபாகனை,        35
மத்து ஆர் மருப்பின் இறங்குகக கடப்ப,      
துய்த் தகல வபாங்கய புனிறு தீர் சபருங் குரல்         
நல் யகபாள சிறு திகனைப் பட புள ஓப்பி,              
எல் படை வருதியர்" எனை, நீ விடத்தலின்,   

திகனைப்பட புள ஓப்பல்

யபாகனை விகளந்த மூங்கல் சநல்கலக் கசெக்கத் தின்னும.
அதன் மத்துப் யபபான்ற சகபாமபுகளுக்குக் கீயழ அதன் கக சதபாங்கும.
அந்தக் கககயப் யபபால திகனை விகளந்திருந்தது.

உவகம நலம
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விகளந்திருக்கும திகனைக்கதிர் யபாகனையின் ககயபபால் வகளந்திருக்கும.
விகளந்த கதிருக்கு யமல் இரண்ட திகனையிகலத் யதபாகககள நிமிர்ந்திருப்பது யபாகனையின் 
தந்தங்கள யபபால் இருக்கும.
துதிக்ககயிலுளள மடிப்புவகளவுகள யபபால திகனைக்கதிர் திட்டத் திட்டைபாகக் கபாணப்படம.

திகனைக்கதிர்ககள உண்ண வரும பறகவககள ஓட்டிக் சகபாண்டிருந்துவிட்டப் பகல்சபபாழுது 
கழந்த பின் வீட திருமபுக – என்று சசெபால்லி எங்ககள நீ அனுப்பி கவத்தபாய்.
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9 நீ சசெபான்னைபடி, தழல், தட்கடை, குளிர் கருவிகளில் இகசெ 
எழுப்பிக்சகபாண்ட திகனைப்புனைம கபாத்துக்சகபாண்டிருக்கும 
யவகளயில், 

கலி சகழு மரமிகசெச் யசெயணபான் இகழத்த   40
புலி அஞ்சு இதணம ஏறி, அவண,           
செபாரல் சூரல் தகக சபற வலந்த,               
தழலும தட்கடையும குளிரும, பிறவும,            
களி கடி மரபினை, ஊழ் ஊழ் வபாங்க,      
உரவுக் கதிர் சதறூஉம உருப்பு அவிர் அமயத்து       45

தழல், தட்கடை, குளிர்
கருவி இகசெயபால்
களிகய ஓட்டைல்

சசெழுகமயபானை மரத்துண்டககளக் சகபாண்ட பரணிப்பந்தல் யபபாடபவன் திகனைவயலில் 
பரணிப்பந்தல் அகமத்திருந்தபான்.
மரயமறும புலிகூடை அதில் ஏற அஞ்சும தகககமயது அந்தப் பரணிப்பந்தல்.
அதன்யமல் ஏறி இருந்துசகபாண்ட நபாங்கள களிககள ஓட்டிக் சகபாண்டிருந்யதபாம.
தழல், தட்கடை, குளிர் யபபான்ற இகசெக் கருவிககளத் தட்டி ஒலி எழுப்பி ஓட்டிக் 
சகபாண்டிருந்யதபாம.
அந்த யநரத்தில்…
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குளிர்
சிறுவர் தபாயம சசெய்துசகபாண்ட சுழற்றி
ஒலிசயழுப்பி விகளயபாடம கருவி

திகனைப்புனைம கபாக்கும மகளிர் பயன்படத்தியது
இது யபபான்ற வலிகமயபானை இகசெக்கருவி
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10 சபருமகழ சபபாழந்தது 

விசுமபு ஆட பறகவ வீழ் பதிப் படைர,   
நிகற இரும சபமௌவம குகறபடை மகந்து சகபாண்ட,             
அகல் இரு வபானைத்து வீசு வளி கலபாவலின், 
மரசு அதிர்ந்தன்னை இன் குரல் ஏற்சறபாட,      
நிகர சசெலல் நிவப்பின் சகபாண்மூ மயங்க,   50
இன் இகசெ மரசின், சுடைர்ப் பூண், யசெஎய்            
ஒன்னைபார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இகல எஃகன்,              
மின் மயங்கு கருவிய கல்மிகசெப் சபபாழந்சதனை,

மருகனின் யவல்யபபால்மின்னைல். கபாற்றுமகழ

அளள அளளக் குகறயபாத கடைலிலிருந்து யமகமபானைது நீகர மகந்துசகபாண்ட கபாற்றபால் 
உந்தப்பட்ட வபானில் மிதந்து அல்லபாடிக்சகபாண்டிருந்தது.
வீசிய சபருங்கபாற்றில் தளளபாடிய பறகவகள தம இருப்பிடைங்களுக்குச் சசென்றுசகபாண்டிருந்தனை.
மரசு அதிர்வது யபபால் யமகங்கள இனிகமயபாக மழங்கனை.
ஏரபாளமபாகச் சசென்ற யமகங்கள ஒன்யறபாசடைபான்று தழுவிக்சகபாளளுமயபபாது, மரசு 
மழக்கத்துடைன் சசெல்லும மருகனின் யவல் மின்னுவது யபபால மின்னைல்கள யதபான்றினை.
அகவ மகலயமல் மகழயபாகப் சபபாழந்தனை.
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11 அருவியில் தண்ணீர் சகபாட்டியது. நபாங்கள நீரபாடியனைபாம 

அண்ணல் சநடங் யகபாட்ட இழதரு சதள நீர்,             
அவிர் துகல் புகரயும, அவ் சவள அருவி,     55
தவிர்வு இல் யவட்ககயயம தண்டைபாது ஆடி,
பளிங்கு சசெபாரிவு அன்னை பபாய் சுகனை குகடைவுழ,  

அருவியபாடைலும,
சுகனை குகடைதலும

மகழநீர் உச்சிமகலயிலிருந்து இறங்கக் சகபாண்டிருந்தது.
அருவியில் அது இறங்குமயபபாது விரிந்தபாடம சவளகளத்துணி யபபால் கபாணப்பட்டைது.
அந்த அருவியில் நீங்கபாத ஆகசெயயபாட கட்டப்பபாடின்றி நீரபாடிக்சகபாண்டிருந்யதபாம.
பளிங்கு யபபான்ற அந்தச் சுகனையில் மூழ்கு-நீச்செல் யபபாட்டக் சகபாண்டிருந்யதபாம
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12 பபாயம பபாடிக்சகபாண்ட கூந்தகல உலர்த்தியனைபாம 

நளி பட சிலமபில், பபாய் அமபு ஆடி, 
சபபான் எறி மணியின் சிறு புறம தபாழ்ந்த எம               
பின் இருங் கூந்தல் பிழவனைம துவரி,                60
உளளகம சிவந்த கண்யணம, வள இதழ்    

கூந்தகல உலர்த்திக்சகபாண்டிருந்யதபாம

சகபாட்டம அருவியில் ஆடியனைபாம.
குட்டைச் சுகனைகயக் குகடைந்து விகளயபாடியனைபாம.
குளிர்ந்த மகலயில் பபாயும நீரிலும அங்குமிங்கும பபாய்ந்யதபாடியனைபாம.
ஈரம யகபாத்துக்சகபாண்ட பின்னிக்கடைந்த எங்களது கூந்தலில் நீர்த்திவகலகள 
சசெபாட்டிக்சகபாண்டிருந்தனை. அகவ சபபான்னிகழயில் பதிக்கப்பட்டளள மணியபபால் எங்களது 
கூந்தலிலிருந்து யதபாளபக்கமபாக விழுந்துசகபாண்டிருந்தனை.
அவற்கறப் பிழந்து நபாங்கள உலர்த்திக் சகபாண்டிருந்யதபாம.
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13 அங்யக பூக்கள (99) பூத்துக்கடைந்தனை 

மகளிர் குவித்து விகளயபாடிய மலர்கள

பபாடைல்

13

ஒண் சசெங் கபாந்தள, ஆமபல், அனிச்செம,          
தண் கயக் குவகள, குறிஞ்சி, சவட்சி,               
சசெங் சகபாடயவரி, யதமபா, மணிச்சிகக,            
உரிது நபாறு அவிழ் சதபாத்து உந்தூழ், கூவிளம,       65
எரி புகர எறுழம, சுளளி, கூவிரம,         
வடைவனைம, வபாகக, வபான் பூங் குடைசெம,              
எருகவ, சசெருவிகள, மணிப் பூங் கருவிகள,          
பயினி, வபானி, பல் இணர்க் குரவம,     
பசுமபிடி, வகுளம, பல் இணர்க் கபாயபா,                70
விரி மலர் ஆவிகர, யவரல், சூரல்,       
குரீஇப் பூகள, குறுநறுங் கண்ணி,        
குருககல, மருதம, விரி பூங் யகபாங்கம,         
யபபாங்கம, திலகம, யதங் கமழ் பபாதிரி,              
சசெருந்தி, அதிரல், சபருந் தண் செண்பகம,         75
கரந்கத, குளவி, கடி கமழ் கலி மபா,      
தில்கல, பபாகல, கல் இவர் மல்கல,              
குல்கல, பிடைவம, சிறுமபாயரபாடைம,        
வபாகழ, வளளி, நீள நறு சநய்தல்,         
தபாகழ, தளவம, மள தபாள தபாமகர,   80
ஞபாழல், சமமௌவல், நறுந் தண் சகபாகுடி,           
யசெடைல், சசெமமல், சிறுசசெங்குரலி,         
யகபாடைல், கககத, சகபாங்கு மதிர் நறு வகழ,             
கபாஞ்சி, மணிக் குகலக் கள கமழ் சநய்தல், 
பபாங்கர், மரபாஅம, பல் பூந் தணக்கம,     85
ஈங்கக, இலவம, தூங்கு இணர்க் சகபான்கற,             
அடமபு, அமர் ஆத்தி, சநடங் சகபாடி அவகர,              
பகன்கற, பலபாசெம, பல் பூம பிண்டி,     
வஞ்சி, பித்திகம, சிந்துவபாரம,  
துமகப, துழபாஅய், சுடைர்ப் பூந் யதபான்றி,              90
நந்தி, நறவம, நறும புன்னைபாகம,              
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பபாரம, பீரம, கபங் குருக்கத்தி,  
ஆரம, கபாழ்கவ, கடி இரும புன்கனை,   
நரந்தம, நபாகம, நளளிருள நபாறி,              
மபா இருங் குருந்தும, யவங்ககயும, பிறவும,       95
அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம புழகுடைன்,    
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பூப்பறி விகளயபாட்ட

பூக்ககளப் பறித்துவந்து குவித்து விகளயபாடவது செங்ககபால விகளயபாட்டகளில் ஒன்று.
குவித்த பூக்ககளத் தகலயில் சூடி ஒப்பகனை சசெய்து சகபாளளுதல், மபாகலயபாகக் கட்டி அணிந்து 
சகபாளளுதல், தகழயயபாட கூடிய பூக்ககளக் சகபாண்ட தகழயபாகடை சசெய்து உடத்திக் 
சகபாளளுதல் மதலபானைகவயும பூ விகளயபாட்டில் அடைங்கும.
தகழயபாகடை என்பது உடத்திக் சகபாண்டிருக்கும நூலபாகடையின் யமல் ஒப்பகனைக்கபாக அணிந்து 
சகபாளளும அணியபாகடை.

மகழ சபய்து கழுவிய பபாகறயின்யமல் அவர்கள குவித்த பூக்கள இங்கு அகரவரிகசெயில் 
அடக்கத் தரப்படகன்றனை.
பூக்களின் எண்ணிக்கக இங்கு 99 என்று எண்ணிட்டக் கபாட்டைப்பட்டளளது. 
நுண்ணறிவபாளர்களின் எண்ணிக்கக கூடைலபாம அல்லது குகறயலபாம.

பபாடைலில் கபாணப்படம அடக்கு-மகற பின்வருமபாறு உளளது.

இதில் பூவிகனை விளக்கும அகடைசமபாழ வலப்புறம தரப்பட்டகறது.

அடத்து அகர-வரிகசெ அடக்கும உளளது.
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பபாடைலில் கூறப்பட்டளள வரிகசெயில் பூக்கள

கபாந்தள, வள இதழ் ஒண் சசெங் கபாந்தள,
ஆமபல்,
அனிச்செம,            
குவகள, தண் கயக் குவகள,
குறிஞ்சி,
சவட்சி,   
யவரி, சசெங் சகபாட யவரி,
யதமபா,
மணிச்சிகக,     
உந்தூழ், உரிது நபாறு அவிழ் சதபாத்து உந்தூழ்,
கூவிளம,
எறுழம, எரி புகர எறுழம,
சுளளி,
கூவிரம,
வடைவனைம,
வபாகக,
குடைசெம, வபான் பூங் குடைசெம, 
எருகவ,
சசெருவிகள,
கருவிகள, மணிப் பூங் கருவிகள,            
பயினி,
வபானி,
குரவம, பல் இணர்க் குரவம,            
பசுமபிடி,
வகுளம,
கபாயபா, பல் இணர்க் கபாயபா,     
ஆவிகர, விரி மலர் ஆவிகர,
யவரல்,
சூரல்,        
பூகள, குரீஇப் பூகள,
கண்ணி, குறுநறுங் கண்ணி,             
குருககல,
மருதம,
யகபாங்கம, விரி பூங் யகபாங்கம,       
யபபாங்கம,
திலகம,
பபாதிரி, யதங் கமழ் பபாதிரி,   
சசெருந்தி,
அதிரல்,
செண்பகம, சபருந் தண் செண்பகம,  
கரந்கத,
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குளவி,
மபா, கடி கமழ் கலி மபா,             
தில்கல,
பபாகல,
மல்கல, கல் இவர் மல்கல,      
குல்கல,
பிடைவம,
சிறுமபாயரபாடைம,               
வபாகழ,
வளளி,
சநய்தல், நீள நறு சநய்தல்,               
தபாகழ,
தளவம,
தபாமகர, மள தபாள தபாமகர,
ஞபாழல்,
சமமௌவல்,
சகபாகுடி, நறுந் தண் சகபாகுடி,            
யசெடைல்,
சசெமமல்,
குரலி, சிறுசசெங்குரலி,            
யகபாடைல்,
கககத,
வகழ, சகபாங்கு மதிர் நறு வகழ,               
கபாஞ்சி,
சநய்தல், மணிக் குகலக் கள கமழ் சநய்தல்,  
பபாங்கர்,
மரபாஅம,
தணக்கம, பல் பூந் தணக்கம,             
ஈங்கக,
இலவம,
சகபான்கற, தூங்கு இணர்க் சகபான்கற,   
அடமபு,
ஆத்தி, அமர் ஆத்தி,
அவகர, சநடங் சகபாடி அவகர,     
பகன்கற,
பலபாசெம,
பிண்டி, பல் பூம பிண்டி,          
வஞ்சி,
பித்திகம,
சிந்துவபாரம,       
துமகப,
துழபாஅய்,
யதபான்றி, சுடைர்ப் பூந் யதபான்றி,
நந்தி,
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நறவம,
நபாகம, நறும புன்னைபாகம,      
பபாரம,
பீரம,
குருக்கத்தி, கபங் குருக்கத்தி,        
ஆரம,
கபாழ்கவ,
புன்கனை, கடி இரும புன்கனை,           
நரந்தம,
நபாகம,
இருளநபாறி, நளளிருள நபாறி,             
குருந்தம, மபா இருங் குருந்தும,
யவங்ககயும,
புழகு, அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம புழகுடைன்,          

பிறவும,         
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அங்யக பூக்கள (99) பூத்துக்கடைந்தனை.

இவற்றின் அகரவரிகசெ

அடமபு,
அதிரல்,
அவகர, சநடங் சகபாடி அவகர,     
அனிச்செம,            
ஆத்தி, அமர் ஆத்தி,
ஆமபல்,
ஆரம,
ஆவிகர, விரி மலர் ஆவிகர,
இருளநபாறி, நளளிருள நபாறி,             
இலவம,
ஈங்கக,
உந்தூழ், உரிது நபாறு அவிழ் சதபாத்து உந்தூழ்,
எருகவ,
எறுழம, எரி புகர எறுழம,
கண்ணி, குறுநறுங் கண்ணி,             
கரந்கத,
கருவிகள, மணிப் பூங் கருவிகள,            
கபாஞ்சி,
கபாந்தள, வள இதழ் ஒண் சசெங் கபாந்தள,
கபாயபா, பல் இணர்க் கபாயபா,     70
கபாழ்கவ,
குடைசெம, வபான் பூங் குடைசெம, 
குரலி, சிறுசசெங்குரலி,            
குரவம, பல் இணர்க் குரவம,            
குருக்கத்தி, கபங் குருக்கத்தி,        
குருககல,
குருந்தம, மபா இருங் குருந்தும,
குல்கல,
குவகள, தண் கயக் குவகள,
குளவி,
குறிஞ்சி,
கூவிரம,
கூவிளம,
கககத,
சகபாகுடி, நறுந் தண் சகபாகுடி,            
சகபான்கற, தூங்கு இணர்க் சகபான்கற,   
யகபாங்கம, விரி பூங் யகபாங்கம,       
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யகபாடைல்,
செண்பகம, சபருந் தண் செண்பகம,  
சிந்துவபாரம,       
சிறுமபாயரபாடைம,               
சுளளி,
சூரல்,        
சசெமமல்,
சசெருந்தி,
சசெருவிகள,
யசெடைல்,
ஞபாழல்,
தணக்கம, பல் பூந் தணக்கம,             85
தளவம,
தபாமகர, மள தபாள தபாமகர,
தபாகழ,
திலகம,
தில்கல,
துமகப,
துழபாஅய்,
யதமபா,
யதபான்றி, சுடைர்ப் பூந் யதபான்றி,
நந்தி,
நரந்தம,
நறவம,
நபாகம,
நபாகம, புன்னைபாகம, நறும புன் நபாகம,      
சநய்தல், நீள நறு சநய்தல்,               
சநய்தல், மணிக் குகலக் கள கமழ் சநய்தல்,  
பகன்கற,
பசுமபிடி,
பயினி,
பலபாசெம,
பபாங்கர்,
பபாதிரி, யதங் கமழ் பபாதிரி,   
பபாரம,
பபாகல,
பிடைவம,
பிண்டி, பல் பூம பிண்டி,          
பித்திகம,
பீரம,
புழகு, அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம புழகுடைன்,          
புன்கனை, கடி இரும புன்கனை,           
பூகள, குரீஇப் பூகள,
யபபாங்கம,
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மணிச்சிகக,     
மரபாஅம,
மருதம,
மபா, கடி கமழ் கலி மபா,             
மல்கல, கல் இவர் மல்கல,      
சமமௌவல்,
வகுளம,
வஞ்சி,
வடைவனைம,
வகழ, சகபாங்கு மதிர் நறு வகழ,               
வளளி,
வபாகக,
வபாகழ,
வபானி,
சவட்சி,   
யவங்ககயும,
யவரல்,
யவரி, சசெங் சகபாட யவரி,
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14 அவற்கறப் பறித்துப் பபாகறயில் குவித்துவிட்ட, களி ஓட்டம 
ஓகசெகய எழுப்பிக்சகபாண்டிருந்யதபாம 

மபால், அங்கு, உகடைய மலிவனைம மறுக,        
வபான் கண் கழீஇய அகல் அகறக் குகவஇ, 
புள ஆர் இயத்த விலங்கு மகலச் சிலமபின்,             
வள உயிர்த் சதள விளி இகடைஇகடைப் பயிற்றி,   100

The lady, an un-named heroine of clandestine love and her friend-maid gather (99) various kinds of flower and 
heap them on rock-table washed by rain. Then, they attended their duty driving away the birds stealing their yield 
raising loud voice that echo’s in the mountain.  

கூறப்பட்டை (99) வககவககயபானை பூக்ககளப் பபாகறயில் குவித்யதபாம.
மகழநீர் சபய்து கழுவிய பபாகறயமல் குவித்யதபாம.
அந்தப் பூக்களின் யமல் எங்களுகுக் சகபாளகள ஆகசெ [மபால்].
திகனைப்புனைத்தில் பறகவகளின் ஒலி.
நபாங்களும அவ்வப்யபபாது சபரிய உயிர்ப்புக்குரல் சகபாடத்துப் பறகவககள ஓட்டியனைபாம.
எங்கள குரசலபாலி மகலயில் சிலமபி எதிசரபாலித்தது.
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15 குவித்த பூக்களபால் தகழயபாகடை சசெய்து உடத்திக்சகபாண்ட அயசெபாக 
மரத்தின் அடியில் இருந்யதபாம.

களகள ஓப்பியும, ககள இதழ் பறியபா,          
கப விரி அல்குல் சகபாய்தகழ கதஇ,
பல் யவறு உருவின் வனைப்பு அகம யகபாகத, எம     
சமல் இரு மச்சி, கவின் சபறக் கட்டி,               
எரி அவிர் உருவின் அம குகழச் சசெயகலத்      105
தபாது பட தண் நிழல் இருந்தனைம ஆக

We are driving away the parrots stealing the yields in fields. We make attractive leaves-dress gathering nearby 
bunch of leaves and wear to decorate our waist. We make suitable kinds of garlands with the heaped flowers and 
wear them on our head and neck. Then we are taking rest in shadow of an Asoka-tree that spreads flower-carpet.  

திகனைக்கதிர்ககளக் கவர வரும களிககள ஓட்டிக் சகபாண்டிருந்யதபாம.
சசெடிசகபாடிககளத் தளியரபாட பறித்துத் தகழயபாகடையபாக்க இடப்பபாகடை மகறய உடத்திக் 
சகபாண்யடைபாம.
குவித்த பூக்களபால் பல்யவறு வககயபானை மபாகலகள சதபாடத்து அணிந்துசகபாண்யடைபாம.
பின்னிய கூந்தலும, உச்சிக் சகபாண்கடையும அழகு சபறுமபாறு பூக்ககளச் சூடிக்சகபாண்யடைபாம.
அங்யக, அயசெபாகமரம எரியும தீகயப்யபபால் பூத்திருந்தது.
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அப்பூக்கள உதிர்ந்து சிவப்புக் கமபளம விரிந்தது யபபால் இருந்த அதன் மரத்தடியில் நிழலுக்கபாகத்
தங்கயிருந்யதபாம.
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16 அகன்ற மபார்பில் பூமபாகல சூடிக்சகபாண்ட ககயில் வில்யலந்திய 
ஒருவன் அங்கு வந்தபான் 

எண்சணய் நீவிய, சுரி வளர் நறுங் கபாழ்,          
தண் நறுங் தகரம கமழ மண்ணி,           
ஈரம புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழபா,        
கபாழ் அகல் அம புகக சகபாளீஇ, யபாழ் இகசெ   110
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப, யதம கலந்து               
மணி நிறம சகபாண்டை மபா இருங் குஞ்சியின்,
மகலயவும நிலத்தவும சிகனையவும சுகனையவும              
வண்ண வண்ணத்த மலர் ஆய்பு விகரஇய 
தண் நறுந் சதபாகடையல், சவண் யபபாழ்க் கண்ணி,     115
நலம சபறு சசென்னி, நபாம உற மிகலச்சி,       
கபங் கபால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி        
அம சதபாகடை ஒரு கபாழ் வகளஇ, சசெந் தீ          
ஒண் பூம பிண்டி ஒரு கபாது சசெரீஇ,       
அமதளிர்க் குவவு சமபாய்மபு அகலப்ப, செபாந்து அருந்தி,120
கமந்து இகற சகபாண்டை, மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து,               
சதபான்று பட நறுந் தபார் பூசணபாட சபபாலிய,  
சசெம சபபாறிக்கு ஏற்ற, வீங்கு இகறத் தடைக் ககயின்            
வண்ண வரி வில் ஏந்தி, அமபு சதரிந்து,           
நுண் விகனைக் கச்கசெத் தயக்கு அறக் கட்டி,  125

A man came. His hair was curling. It was skinning oiled. Tagaram-cent was applied in, spreading good smell. He 
was combing his hair with his fingers. Bees-like flies were rounding his hair falling on the smell. Furthermore he 
wears some flowers in his hair. The flowers in various colors were gathered from trees and ponds of mountain 
valley. He was wearing flower-garlands and diamond-jewelry on his chest. Sandal-cream was applied on his chest.
He was placing an Ashoka-flower on one of his ear. His chest was appealing as a mountain but soft. His shoulder 
was hiking. He wears a belt on his waist gripping his dress.    

ஒருவன் வந்தவன்
அவன் தகலமயிர் சுருண்டிருந்தது.
எண்சணய் தடைவிப் பளபளப்பபாக இருந்தது.
வயிரம பபாய்ந்த தகரக் கட்கடையிலிருந்து வடித்சதடத்த சசெண்கடை மணம கமழுமபடி 
தடைவியிருந்தபான்.
மகழயபால் ஈரமபாயிருந்த தகலமயிகர விரல்ககள விட்டப் பிரித்து உலர்த்திக் சகபாண்டிருந்தபான்.
புககயும அகல்கட்கடையும ஈரத்கதப் புலர்த்தினை.
அதன் மணத்தில் மயங்கப் சபபாறிவண்டகள ஒலித்துக்சகபாண்ட அவனைது குஞ்சிகயச் சூழ்ந்து 
சுழன்று சகபாண்டிருந்தனை.
மணக்கும மலர்க்கண்ணித் சதபாகடையல் அவன் சசென்னிகய அழகுறுத்திக் சகபாண்டிருந்தது.
சதபாகடையலில் இருந்த பூக்கள மகலயிலும, நிலத்திலும பூத்தகவ.
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சிகனையிலும, சுகனையிலும பூத்தகவ.
ஆரபாய்ந்து சபபாறுக்கசயடத்த பல்யவறு வண்ணம சகபாண்டைகவ.
அவன் மபார்பில் கவரமபாகலயுடைன் பூவிதழ்களபாலபானை பித்திககத் சதபாகடையலும சதபாங்கயது.
ஒருபக்கம கபாயதபாரத்தில் தகலசயபாப்பகனையபாக அயசெபாகப்பூகவச் சசெருகயிருந்தபான்.
மகலக்குவடயபபால் நிமிர்ந்திருந்த அவன் சநஞ்சு தளிர் யபபான்று தளதளப்பபாகவும இருந்தது.
மபார்பில் செந்தனைம பூசியிருந்தபான்.
மபார்பின் அகலம வலிகமயும விமமித ஏற்றத்தன்கமயும சகபாண்ட மலர்ந்திருந்தது.
அகலத்தில் பூண்மபாகலயும, பூமபாகலயும சபபாலிந்தனை.
சசெமமபாந்து உயர்ந்த யதபாயளபாட யசெர்ந்த கககளில் எய்யும அமயபபாட வரிந்துளள வில் இருந்தது.
உடத்தியிருந்த ஆகடை நழுவபாமல் இருக்க யவகலப்பபாடகள சகபாண்டை கச்கசெ அணிந்திருந்தபான்.
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17 யவட்கடை-நபாய்கள அவகனைச் சூழ்ந்து வந்தனை 

இயல் அணிப் சபபாலிந்த ஈகக வபான் கழல்   
துயல் வரும யதபாறும திருந்து அடிக் கலபாவ               
மகனை பபாழ் படக்கும துன் அருந் துப்பின்      
பகக புறம கண்டை பல் யவல் இகளஞரின்     
உரவுச்சினைம சசெருக்க, துன்னுசதபாறும சவகுளும, 130
மகள வபாள எயிற்ற, வள உகர், ஞமலி         
திகளயபாக் கண்ண வகளகுபு சநரிதர,

He was wearing anklets in his legs as a token of gift and was treading majestically with his followers holding spear
in hand. They seemed as hunters. Hunting dogs were following hanging their tongue and glad-less look in their 
eyes without getting prey in their hunt.   

அவன் ஈககக்கழலில் வபாகக நகடை யபபாட்ட நடைந்துவதபான்.
அவனைது கபால்களில் கழல்.
அது அவனைது உயர்ந்த சகபாகடைத்திறனின் அகடையபாளச் சின்னைம.
நடைந்து வருமயபபாது அதில் ஒரு சபபாலிவு.
யபபாரில் பககவகரப் பபாழபாக்கும திறப்பகட்டம அதில் சதன்பட்டைது.
அவகனைச் சூழ்ந்து இகளஞர்கள வந்து சகபாண்டிருந்தனைர்.
பககவகரப் புறங்கண்டை யவலுடைன் அவர்கள கபாணப்பட்டைனைர்.
அவன் இப்யபபாது யவட்கடைக்கு வந்துசகபாண்டிருந்தபான்.
யவட்கடை வபாய்க்கபாததபால் மகழ்ச்சியில்லபாத கண்கயளபாட யவட்கடைநபாய்கள பல் சதரிய 
அவகனைச் சூழ்ந்து வந்தனை.
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18 நபாங்கள பயந்து யவறிடைம சசென்யறபாம. பசுகவக் கண்டை கபாகள 
யபபால அவன் பின்சதபாடைர்ந்தபான் 

நடங்குவனைம எழுந்து, நல் அடி தளர்ந்து, யபாம         
இடமகப கூர் மனைத்யதம மருண்ட புலம படைர         
மபாறு சபபாருது ஓட்டிய புகல்வின் யவறு புலத்து      135
ஆ கபாண் விகடையின், அணி சபற வந்து எம  
அலமரல், ஆயிகடை, சவரூஉதல் அஞ்சி,    

அவன் பசுகவப் பபார்த்த கபாகள ஆனைபான்.

அவகனைப் பபார்த்ததும நபாங்கள நடங்கயனைபாம.
எழுந்து நடைக்க மடியபாமல் தளளபாடியனைபாம.
சநஞ்சு படைபடைத்தது. மிரண்ட பபார்த்துக்சகபாண்யடை யவறிடைம யநபாக்க நகர்ந்யதபாம.
அவன் நிகலயயபா மபாறுபட்டிருந்தது.
விருமபத்தக்க இனிய நிலத்தில் பசுகவக்கண்டை கபாகளயபபால அவன் சநருங்க வந்தபான்.
நபாங்கள திண்டைபாடி மருளவகதப் பபார்த்து அவன் அஞ்சினைபான்.

We are afraid of his approach. We replace our standing position moving a little distance. He is looking the lady in 
love-appetite as a bull in love, have a chance to meet a cow in a suitable place to mate. We are standing in shock.
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19 ‘ஏன் நடங்குகறீர்கள. ஏதபாவது துன்பம யநர்ந்ததபா’ எனை சமல்ல 
வினைபாவினைபான். நபாங்கள எதுவும யபசெவில்கல 

சமல்லிய இனிய யமவரக் களந்து, எம            
ஐமபபால் ஆய் கவின் ஏத்தி, "ஒண் சதபாடி,       
அகசெ சமன் செபாயல், அவ் வபாங்கு உந்தி,            140
மடை மதர் மகழக் கண், இகளயீர்! இறந்த       
சகடதியும உகடையயன்" என்றனைன் அதன் எதிர்      
சசெபால்யலமஆதலின், அல்லபாந்து "கலங்கக்    

சகடதி சசெய்துவிட்யடைன் யபபாலும – என்றபான்

சமன்கம, இனிகம, விருப்பம மூன்றும கலந்து அவன் யபசினைபான்.
தகலவி கூந்தலின் ஒப்பகனையழககப் பபாரபாட்டினைபான்.
ஒளிரும வகளயலும, ஒய்யபாரமபாக அகசெயும யமனியழகும, அழகபால் வகளந்து குழந்த 
உந்தியும, மடைகமத் திமிரி மகழயபபால் ஈரப்பபார்கவ தரும கண்களும சகபாண்டை இளமபான்கயள! 
– என்று அகழத்தபான்.
வரமபு கடைந்த சகடதி சசெய்துவிட்யடைன் யபபாலும – என்றபான்.
அவன் சசெபால்லுக்கு நபாங்கள மறுசமபாழ கூறவில்கல.
எனையவ அவன் அல்லபாந்தபான், துன்புற்றபான், கலங்கனைபான்.

He opened his mouth with humble and sweet words. He excelled my hair style and other parts of my body and 
poses of moving. He addresses us female-deer of young to fall us on his words. “Am I did anything wrong?” he 
pleaded. Anyone of us didn’t reply.    
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20 ’ஏதபாவது யபசெக்கூடைபாதபா’ எனைக் சகஞ்சினைபான் 

சகடதியும விடீஇர் ஆயின், எமசமபாட            
சசெபால்லலும பழயயபா, சமல் இயலீர்?" எனை,  145

சமன்கமத்தன்கம உளளவர்கயள!
சகடதிகய விடவித்துச் சசெபால்லபாவிட்டைபாலும வபாய்ச்சசெபால் தரலபாயம. 
யபசினைபால் உங்களுக்குத் தீங்கு யநர்ந்துவிடயமபா? - என்றபான்  

He beseeched them to speak some words “Is there any harm if you speak?” 
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21 பூத்த சகபாமபுககள ஒடித்துத் தட்டிக் குகரக்கும நபாய்களின் வபாகய 
அடைக்கனைபான் 

கநவளம பழுநிய பபாகல வல்யலபான்              
கக கவர் நரமபின், இமசமனை இமிரும             
மபாதர் வண்சடைபாட, சுருமபு நயந்து இறுத்த,   
தபாது அவிழ் அலரித் தபா சிகனை பிளந்து,           
தபாறு அட களிற்றின் வீறு சபற ஓச்சி,                150
கல்சலன் சுற்றக் கடங் குரல் அவித்து, எம  
சசெபால்லல் பபாணி நின்றனைன் ஆக     

அவன் என் சசெபால்லுக்கபாகக் 
கபாத்துக்சகபாண்ட நின்றபான்.

பபாகலயபாழல் கநவளப்பண்கண மீட்டைவல்லவன் அவன்.
கபாதல் சகபாண்டை வண்டினைமம, சுருமபினைமம விருமபி அமர்ந்திருக்கும பூங்சகபாத்துளள 
சிறுககள ஒன்கற ஒடித்துத் தன்கனைச் சூழ்ந்து வரும நபாய்ககள ஓட்டினைபான்.
களிறு மரக்சகபாமபுககள ஒடித்து மதம ஒழுகும தன் கபாயதபாரத்தில் சமபாய்க்கும வண்டககள 
ஓட்டவது யபபால ஓட்டினைபான்.
தகலவியின் சசெபால்லுக்கபாகக் கபாத்துக்சகபாண்ட நின்றபான்.
கபாதலில் மயங்க வரும யபாகனையபபால் தகலவியின் மன் வந்தபான்.

He drove away the hounds rounding him with a bunch of flower-stick broken for that purpose at the moment. It 
looks like an elephant fanning its ear with a small branch of a green tree. He approached me as a male-elephant 
moving towards a female.  
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22 அப்யபபாது, மதம சகபாண்டை ஆண்யபாகனை ஒன்று சிங்கம யபபால 
அங்கு வந்தது 

இருவி யவய்ந்த குறுங் கபாற் குரமகப,              
பிகண ஏர் யநபாக்கன் மகனையயபாள மடப்ப,  
யதம பிழ யதறல் மபாந்தி, மகழ் சிறந்து,            155
யசெமம மடிந்த சபபாழுதின், வபாய்மடத்து,        
இரும புனைம நிழத்தலின், சிறுகம யநபானைபாது,            
அரவு உறழ், அம சிகல சகபாளீஇ, யநபாய் மிக்கு,        
உரவுச் சினை மன்பபால் உடைல் சினைம சசெருக்க,             
ககண விட(பு), புகடையூ, கபானைம கல்சலனை,   160
மடி விட வீகளயர் சவடி படத்து எதிர,            
கபார்ப் சபயல் உருமின் பிளிறி, சீர்த் தக             
இரும பிணர்த் தடைக் கக இரு நிலம யசெர்த்தி,              
சினைம திகழ் கடைபாஅம சசெருக்க, மரம சகபால்பு,            
கமயல் யவழம, மடைங்கலின், எதிர்தர,             165

அப்யபபாது, மதம சகபாண்டை ஆண்யபாகனை ஒன்று சிங்கம யபபால அங்கு வந்தது.

கதிர் அறுத்தபின் உளள திகனைத்தட்கடைப் புல்கல அறுத்து யவயப்பட்டை குடிகசெ.
அதன் தகலவி மகனையயபாள.
மபாகனைப்யபபால் மருண்ட பபார்த்துக் சகபாண்யடை தன் கணவனுக்குத் யதனில் பிழந்சதடத்த யதறல் 
களகள ஊசரல்லபாம உறங்கும யநரத்தில் ஊட்டிவிட்டைபாள.
உண்டை அவன் யபாகனைக் கபாவலுக்குச் சசென்றபான்.
பபாமபு யபபால் வகளந்த வில்லுடைன் சசென்றபான்.
யபாகனை விகளச்செகலப் பபாழபாக்குவது அவன் சநஞ்கசெ யநபாகச் சசெய்தது.
அதனைபால் உரத்திலும, உடைலிலும யதபான்றிய சினைச் சசெருக்குடைன் அமசபய்யப் புகடைத்துக் 
சகபாண்டம, வீகளசயபாலி எழுப்பிக் சகபாண்டம, சவடி யபபாட்ட மழக்கம சசெய்து சகபாண்டம 
கபாசடைல்லபாம கலங்குமபடி சசென்றபான்.
மகழ சபய்ய உருமம இடியபபால் சவடி மழக்கம யகட்டை யபாகனை பிளிறிற்று.
மதம பிடித்தது யபபால் தன் கககய நிலத்தில் யபபாட்ட மரங்ககள அடியயபாட செபாய்த்தது.
இரவு யவகளயில் சவடி செத்தம யகட்ட மருண்ட யபபாயிருந்த யபாகனை அப்யபபாது பகல் 
யவகளயில் மடைங்கல் சிங்கத்கதக் கண்ட யமலும மருண்டயபபாய் அதகனை எதிர்த்துத் தபாக்கும 
நிகலயினைதபாய் அவளும அவனும இருக்கும இடைத்துக்கு ஓடி வந்தது.
திகனைப்புனைம கபாக்கும பணியில் இகளஞர்களும, இளமசபண்களும ஈடபடவது வழக்கம.
மகளிர் திகனைக்கதிர்ககளக் கவரவரும பறகவககள ஓட்டவர்.
கபாகளயர் அதகனைக் கவரவரும விலங்குககள ஓட்டவர்.
இப்பகுதியில் விலங்குககள ஓட்டை யவட்கடையபாடிக்சகபாண்ட வரும கபாகளயர் 
யபசெப்படகன்றனைர்.
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Hill dwellers cultivate yellow-millet (Tinai). Young girls are used to drive away the birds from the yield while the 
men gourds the yield from elephants’ eat destroying. While the man pleading the lady to speak, an elephant 
proceeded to attack the girls.  
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23 சசெய்வது அறியபாமல் நபாணத்கத விட்டவிட்ட  என் யதபாழ 
அவகனைத் தழுவிக்சகபாண்ட நடங்கனைபாள (மருகள-வளளி ககத - 
மகளத்த வரலபாறு) 

உய்வு இடைம அறியயம ஆக, ஒய்சயனை,           
திருந்து யகபால் எல் வகள சதழப்ப, நபாணு மறந்து,               
விதுப்புறு மனைத்யதம, விகரந்து அவற் சபபாருந்தி,
சூர் உறு மஞ்கஞயின் நடங்க வபார் யகபால்    24

மருகள-வளளி ககத - மகளத்த வரலபாறு

யபாகனைகயக் கண்டைதும பயந்து ஓடியனைபாம.
தப்பிக்கும இடைம சதரியவில்கல.
வகளயல் குலுங்க ஒலிக்குமபடி ‘ஒய்’ என்று கூவிக்சகபாண்ட ஓடியனைபாம.
நபாணம மறந்துயபபாய் விட்டைது.
சநஞ்செம படைபடைத்தது.
அவகனை அகணத்துக்சகபாண்ட தகலவி நடங்கனைபாள.
மகழயமகத்கதக் கண்டைபால் மயில் ஆடமல்லவபா.
அப்படி மகழயமகப்யபய் பிடித்த மயில்யபபால் நடங்கனைபாள.

When the elephant was moving the ladies the heroine ran to the hero and hugged him in fear leaving her modesty. 
She was shivering as a peacock trembling towards rain-cloud.  
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24 அவன் யபாகனையின் மகத்தில் அமகபப் பபாய்ச்சினைபான். புண் பட்டை 
யபாகனை திருமபிப் யபபாய்விட்டைது. 

உட உறும பகழ வபாங்க, கட விகசெ,   170
அண்ணல் யபாகனை அணி மகத்து அழுத்தலின்,      
புண் உமிழ் குருதி மகம பபாய்ந்து இழதர,      
புளளி வரி நுதல் சிகதய, நில்லபாது,   
அயர்ந்து புறங்சகபாடத்த பின்னைர் சநட யவள              
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடகளம கடப்ப,          175

அவன் யபாகனை மகத்தில் அமபு எய்தபான்
நீண்டை யகபாலில் விண்மீன்யபபால் மகனையுளள அமகபக் கடவிகசெயயபாட அவன் எய்தபான்.
களிற்றின் அழகய மகத்தில் அது பபாய்ந்தது.
அப்புண்ணிலிருந்து குருதி பபாய்ந்து ஒழுகயது.
அதன் சநற்றியிலிருந்த புளளிகளும, வரிக்யகபாடகளும சிகதந்தனை.
அயர்ந்து யபபானை அந்த ஆண்யபாகனை அங்யக நிற்கபாமல் திருமபி ஓடிவிட்டைது.
உடையனை நபாங்கள மருகனுக்கு சவறியபாடம களத்தில் மகளிர் ககயகபாத்துக் சகபாண்ட 
ஆடவதுயபபால் ககயகபாத்துக் சகபாண்யடைபாம.

He shot arrows at the fore-head of the elephant. It retreated from the field. Hence after he and the lady clubbed 
their hands in love.  
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25  சபருசவளளம பபாயுமயபபாது ககரயிலிருக்கும வபாகழமரம யபபால 
அவள நடங்கனைபாள 

திணி நிகலக் கடைமபின் திரள அகர வகளஇய       
துகண அகற மபாகலயின், கக பிணி வியடைஎம,   
நுகரயுகடைக் கலுழ பபாய்தலின், உரவுத் திகர          
அடம ககர வபாகழயின் நடங்க, சபருந்தகக  

கக யகபாத்துக்சகபாண்டிருந்த நபாங்கள நுகரத்துக்சகபாண்ட வரும சவளளத்தில் பபாய்ந்யதபாம
மருகனுக்கு சவறியபாடயவபார் கடைப்பமபூ மபாகலகய அணிந்திருப்பர்.
அந்த மபாகல சநருக்கமபாகப் பிணிக்கப் பட்டிருப்பது யபபால் நபாங்கள எங்களுகடைய ககககள 
ஒருவருக்சகபாருவர் இறுக்கப் பிடித்துக்சகபாண்ட நுகரத்துக்சகபாண்ட வரும சவளளத்தில் 
பபாய்ந்யதபாம.
சவளளம அரிக்குமயபபாது ககரயயபார வபாகழமரம ஆடவது யபபால அப்யபபாது தகலவி 
நடங்கனைபாள.

We plunge into the flood of the river nearby with our clubbing hands. Floating in flood-water she was rolling sink 
as a plantain tree at the bank of a river fell down and roll on in flood.  
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26 ‘அஞ்செபாயத, உன் நலத்கத உண்கயறன்’ என்று என் யதபாழயிடைம 
சசெபால்லிக்சகபாண்ட, அவன் என்கனைப் பபார்த்துச் சிரித்தபான் 

"அம சில் ஓதி! அகசெயல்; யபாவதும     180
அஞ்செல், ஓமபு; நின் அணி நலம நுகர்கு" எனை,            
மபாசு அறு சுடைர் நுதல் நீவி, நீட நிகனைந்து,       
என் மகம யநபாக்க நக்கனைன். அந் நிகல,  

அவன் அவகள சவளளத்திலிருந்து தூக்கக்சகபாண்ட ககரக்கு வந்தபான்.
அவன் சபருந்தககயபாளன்.
அழயக!
அகசெயபாயத.
எதற்கும அஞ்செபாயத.
உன் அழகக நபான் சுகவக்க யவண்டம – என்றபான்.
வந்தபான்.
அவளது சநற்றிகயத் தடைவிக்சகபாடத்தபான்.
ஏயதபா சநடயநரம எண்ணிப்பபார்த்தபான்.
என்கனைப் பபார்த்தபான்.
ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டைன்.
அவகள அவன் நுகர நபான் விலகக்சகபாளளயவண்டம என்பது அந்தச் சிரிப்பின் சபபாருள.

He saved her from the flood. He smoothly applied his hand on her fore-head. Furthermore, he polite some sweet 
words; you, the beauty! Don’t move; don’t be afraid off. I want to enjoy your beauty. Saying these words, he enjoys
her beauty with his eyes and turns his sight at me and laughed. By this laughter he conveyed me to move away 
letting him to enjoy her mating.  
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27 நபாணமம, அச்செமம சகபாண்ட நபான் பிரிந்துவிட்யடைன். அது 
மயிலபாடம பபாகற 

நபாணும உட்கும நண்ணுவழ அகடைதர,          
ஒய்சயனைப் பிரியவும விடைபாஅன், ககவஇ      185
ஆகம அகடைய மயங்கலின், அவ் வழ,          
பழு மிளகு உக்க பபாகற சநடஞ் சுகனை,            
மழு மதற் சகபாக்கன் தீம கனி உதிர்ந்சதனை,            
புள எறி பிரசெசமபாட ஈண்டி, பலவின்   
சநகழ்ந்து உகு நறும பழம விகளந்த யதறல்,     190
நீர் சசெத்து அயின்ற யதபாகக, வியல் ஊர்ச்      
செபாறு சகபாள ஆங்கண் விழவுக் களம நந்தி,    
அரிக் கூட்ட இன் இயம கறங்க, ஆட மகள  
கயிறு ஊர் பபாணியின் தளரும செபாரல்,
வகரஅர மகளிரின் செபாஅய், விகழதக,              195

நபாணமம, அச்செமம சகபாண்ட நபான் பிரிந்துவிட்யடைன். அது மயிலபாடம பபாகற.
சுகனையில் பலபாப்பழத் யதன் ஒழுகயது     
அச்செமம நபாணமம ஓடிப்யபபாக யவண்டிய இடைத்துக்கு ஓடிப் யபபாய்விட்டைனை.
’ஒய்’ என்று அவள சநஞ்கசெ அவன் தன் சநஞ்சில் அகணத்துத் தழுவிக்சகபாண்டைபான்.
அவள பிரிய மயன்றபாள.
அவன் விடைவில்கல.
பழுத்த மிளகு உதிர்ந்து கடைந்த பபாகற.
பக்கத்தில் நீண்டை சுகனை.
அதில் மழு மபாமபழம ஒன்று விழுந்தது.

உளளுகற
சுகனை – சபண்ணுறுப்பு

மிளகு – சபண்ணுறுப்பில் உளள பருப்பு
மபாமபழம – ஆண் விந்து

பக்கத்து மரத்தில் பழுத்திருந்த பலபாப்பழத்தில் ஈக்கள சமபாய்த்துக் சகபாண்டிருந்தனை.
அதிலிருந்து பலபாத்யதன் சுகனையில் ஒழுகயது.
அகதத் தண்ணீர் என்று கருதி மயில் பருகயது.
மயங்க ஆடியது.

உளளுகற
பலபாத்யதன் – அவள உறுப்பின் ஊறல்

மயில் – தகலவி
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மயக்கம – கலவி மயக்கம

ஊரியல திருவிழபா.
கயிற்றில் ஏறிப் சபண் ஆடினைபாள.
உறுமதலும தட்டைலும யகட்கும யமளத்தின் பபாணிக்யகற்ப ஆடினைபாள.
இந்த ஆடமகள கயிற்றின்யமல் ஏறி ஆடவதுயபபால் மயில் மரக்ககளயில் ஏறி ஆடியது.
மகலயில் வபாழும அரமகபயர் யபபால் செபாயல் சகபாண்டைகவ அந்த மயில்கள.

உளளுகற
கயிறூர் பபாணி – அவர்கள யமபாதி விகளயபாடியது.

He and she played in lust.
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28 அவன் குன்றத்துத் தகலவன். சபருகம மிக்கவன் 

விண் சபபாரும சசென்னிக் ககளஇய கபாந்தள               
தண் கமழ் அலரி தபாஅய், நன் பல          
வமபு விரி களத்தின் கவின் சபறப் சபபாலிந்த             
குன்று சகழு நபாடைன், எம விகழதரு சபரு விறல்,  

தகலவிகயத் தழுவிய தகலவன் யபார்?
குன்றுகள நிகறந்த நபாட்டக்குத் தகலவன்.
எல்லபாரும விருமபும சபருகமயும பீடம உகடையவன்.
அவன் மகலயுச்சியில் கபாந்தள மலர்ந்திருக்கும.
அகவ உதிர்ந்து கடைக்கும பரப்பில் புதியயதபார் மணம கமழும.
இப்படிப்பட்டை நிலப்பரப்புகள சகபாண்டை நபாட்டக்குத் தகலவன். 

He is the man of the mount where forest lily spread fragrant. 
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29  ‘உன் திருமணத்தில் ஊரபார் விருந்து உண்ணுமயபபாது நபானும 
உன்னுடைன் யசெர்ந்து உணவு உண்பது யமலபானைது’ – என்று அறசநறியும 
கூறித் யதற்றினைபான் 

உளளத் தன்கம உளளினைன் சகபாண்ட,             200
"செபாறு அயர்ந்தன்னை, மிடைபாஅச் சசெபான்றி             
வருநர்க்கு வகரயபா, வள நகர் சபபாற்ப,              
மலரத் திறந்த வபாயில் பலர் உண,        
கபந் நிணம ஒழுகய சநய்ம மலி அடிசில்   
வகசெ இல் வபான் திகணப் புகரயயபார் கடமசபபாட 205
விருந்து உண்ட எஞ்சிய மிச்சில், சபருந்தகக,         
நின்யனைபாட உண்டைலும புகரவது" என்று, ஆங்கு,   
அறம புகண ஆகத் யதற்றி, பிறங்கு மகல

ஊரறியத் திருமணம சசெய்துசகபாளயவன், இல்லறத்தில் விருந்யதபாமபல் என்னும சதப்பத்தில் 
ஏறி இன்பமபாகச் சசெல்லலபாம - என்றபான்.
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எங்களுகடைய உளளக் கடைக்கககய அவன் படித்தபான்.
எங்ககளத் யதற்றினைபான்.
என்னை சசெபால்லித் யதற்றினைபான்?

திருமண விழபாகவ ஊர்த்திருவிழபாவபாக நடைத்துயவன்.
மிடைபாமிடைபாவபாய்ச் செகமத்த யசெபாற்கற வந்தவர்க்சகல்லபாம வழங்குயவன்.
திருமண வளநகர் (வளமகனை) ஊரபார் எல்லபாருக்கும திறந்திருக்கும.
அதற்குள எல்லபாரும தகடையின்றி நுகழயலபாம.
வந்தவர்களுக்சகல்லபாம புலவுச்யசெபாறு. (பிரியபா1 ணி)
அதில் சநய்யும ஒழுகும.
குடமபத்கதச் யசெர்ந்த உற்றபார் உறவினைர்களும விருந்தினையரபாட விருந்து உண்பர்.
அவர்கள உண்டைபின் மீதம இருப்பகதப் பிகணந்து கவளமபாக உன்யனைபாட யசெர்ந்து நபான் உண்பது
எனைக்குப் சபருகம தரும சசெயல்.
இல்வபாழ்க்கக நீயரபாட்டைத்தில் விருந்யதபாமபல் என்னும அறசநறிப் புகணயில் ஏறிக்சகபாண்ட 
நபாம இன்பமபாகச் சசெல்யவபாம – என்று யதற்றினைபான்.

I like to host the entire village in our marriage ceremony. 
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30  கடைவுள சபயரபால் வஞ்சினை-வபாய்கம (செத்தியம) கூறிக்சகபாண்ட 
மத்தமிட்டைபான் 

மீமிகசெக் கடைவுள வபாழ்த்தி, ககசதபாழுது,     
ஏமறு வஞ்சினைம வபாய்கமயின் யதற்றி,       210
அம தீம சதள நீர் குடித்தலின், சநஞ்சு அமர்ந்து,      
அரு விடைர் அகமந்த களிறு தரு புணர்ச்சி,     
வபான் உரி உகறயுள வயங்கயயபார் அவபாவும           
பூ மலி யசெபாகல, அப் பகல் கழப்பி,        
எல்கல சசெல்ல, ஏழ் ஊர்பு, இகறஞ்சி,               215
பல் கதிர் மண்டிலம, கல் யசெர்பு மகறய          

வபாய்கமத் யதற்றம
பின்னைர் புணர்ச்சி

அறப்புகணயில் சசெல்லலபாம என்று சசெபால்லித் யதற்றியபின் அதகனை உறுதிப்படத்துவபானைபாய் 
மகலத்சதய்வம மருகன் சபயகரச்சசெபால்லி மருககனையும என்கனையும வபாழ்த்தினைபான்.
அவகனையும என்கனையும சதபாழுதபான்.
சசெபான்னைசசெபால் தவறமபாட்யடைன் என்று வஞ்சினைம கூறினைபான்.
அதகனை என் சநஞ்செம விருமபியது.
துன்பம இன்பமபாக மபாறியது.
யபாகனை தந்த புணர்ச்சி இது.
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வபானைம அவளுக்கு ஆகடையபாயிற்று.
மயங்கயவர்கள விருமபும பூஞ்யசெபாகலயில் அன்கறய பகல் சபபாழுகத அவயனைபாட கழத்யதன்.
ஞபாயிறு யமகலமகலயில் மகறந்தது.

He and she dressed the sky in their love. 
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31 சபபாழுது மகறந்த மபாகலயநரம 

மபான் கணம மரமதல் சதவிட்டை, ஆன் கணம           
கன்று பயிர் குரல மன்று நிகற புகுதர,             
ஏங்கு வயிர் இகசெய சகபாட வபாய் அன்றில்   
ஓங்கு இரும சபண்கண அக மடைல் அகவ,    220
பபாமபு மணி உமிழ, பல் வயின் யகபாவலர்       
ஆமபல் அம தீம குழல் சதள விளி பயிற்ற,
ஆமபல் ஆய் இதழ் கூமபு விடை, வள மகனைப்              
பூந் சதபாடி மகளிர் சுடைர் தகலக் சகபாளுவி,     
அந்தி அந்தணர் அயர, கபானைவர் 225

சபபாழுது யபபானைபின் இரவும பகலும மபால்-மயங்கம சகபாளளும மபாகலக்கபாலம வந்தது.
மபான்கூட்டைம மரத்தடியில் படத்துக்சகபாண்ட அகசெயபபாட்டைது.

பசுக்கள கன்றுகளுக்கபாகக் ககனைத்துக்சகபாண்யடை மன்று திருமபினை.

அன்றில்கள சபண்கணமரத்தில் இருந்துசகபாண்ட அகவினை. அக்குரல் சகபாமபூதுவது யபபால் 
இருந்தது.

பபாமபுகள சவளிச்செத்துக்கபாக மணிகயக் ககக்கனை. (நமபிக்கக)

யகபாவலர் ஆமபல்சகபாடியில் சசெய்த புல்லபாங்குழகல ஊதிக்சகபாண்டம, இகடையிகடையய தம 
ஆனிகரககளத் சதளிவபாகப் சபயர்சசெபால்லி விளித்து அவற்கற விகரந்து சசெல்லுமபாறு தூண்டிப்
பயிற்றுவித்துக் சகபாண்டம சசென்றனைர்.

ஆமபல் பூவின் யபபாது விரியத் சதபாடைங்கயது.

வளமகனைகளில் வபாழும மகளிர் விளக்யகற்றித் தூண்டி விடைலபாயினைர்.

அந்தணர்கள அந்தி யவகளகயத் சதபாழும விழபாவிகனைக் சகபாண்டைபாடிக்சகபாண்டிருந்தனைர்.

It is evening.
Deer are chewing under trees.
Cows are coming home.
Antril-birds are blowing raising horn sound.
Cow-herd men are fluting.
The cow-herd men call each of their cows with a separate name they christened for which they respond.
Women are putting light in lamps.
Brahmans lit evening ceremonial fire. 
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32 வபானைம இருண்டைது 

விண் யதபாய் பணகவ மிகசெ சஞகழ சபபாத்த,           
வபானைம மபா மகல வபாய் சூழ்பு கறுப்ப, கபானைம             
கல்சலன்று இரட்டை, புளளினைம ஒலிப்ப,          
சிகனைஇய யவந்தன் சசெல் செமம கடப்பத்  

மகலவயல்களில் பணகவ என்னும பந்தலின் யமல் ஏறி இருந்துசகபாண்ட கபானைவர் பயிகர 
அழக்கவரும விலங்குககள அச்சுறுத்துவதற்கபாக சஞகழ என்னும தீப்பந்தத்கத ஏற்றினைர்.
வபானைம கறுத்தது.
புளளினைங்கள ‘கல்’சலனை ஒலித்துக்சகபாண்ட இருப்பிடைமயநபாக்க வபானைசமங்கும பறந்து 
சசென்றனை.
அது சினைங்சகபாண்டை யவந்தன் யபபார் மடிந்தபின் வீட திருமபுவது யபபால இருந்தது.

The people of hill are driving away the beasts come to destroy their yields being at a ladder-shed.
Dark is spreading.
Birds are singing like the warrior in camp.
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33 ‘நபாடைறியத் திருமணம சசெய்துசகபாளயவன்’ – என்று 
மன்னைங்ககககளப் பிடித்துக்சகபாண்ட சசெபான்னைபான். பசுவுடைன் வரும 
கபாகள யபபால அவன் வந்தபான் 

துகனைஇய மபாகல துன்னுதல் கபாணூஉ          230
"யநர் இகற மன்கக பற்றி, நுமர் தர, 
நபாட அறி நல் மணம அயர்கம; சில் நபாள        
கலங்கல் ஓமபுமின், இலங்கு இகழயீர்!" எனை,          
ஈர நல் சமபாழ தீரக் கூறி,
துகண புணர் ஏற்றின், எமசமபாட வந்து,           235
துஞ்செபா மழவின் மூதூர் வபாயில்,          
உண்துகற நிறுத்துப் சபயர்ந்தனைன். அதற் சகபாண்ட,   

நபாடைறியும திருமணம
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சநருக்கமபாகக் கட்டிய மபாகலகயப் யபபாட்ட உன் சபற்யறபார்கள உன் மன்ககககளப் பற்றி 
எனைக்குத் தர நபான் நபாடைறியும நல்ல திருமணம சசெய்துசகபாளளும விழபா எடப்யபன். சிலநபாள 
கலங்கபாதிருப்பபாயபாக – என்றபான்.
அன்பு சமபாழகள அகனைத்கதயும சசெபான்னைபான்.
பசுவுக்குத் துகணயபாக வரும கபாகளயபபால் என்னுடைன் வந்தபான்.
ஊருக்குள நுகழயும வபாயில் வகரயில் வந்தபான்.
ஊரில் மபாகலக்கபாலத்து மழசவபாலி யகட்டைது.
அங்யக என்கனை நிறுத்திவிட்டத் திருமபிவிட்டைபான்.
அன்றுமதல் ---

He assured that he will marry me soon, with the ceremony of my father giving me to his hands.
Saying these words, he followed me up to the border our village.
Leaving me there he takes his farewell.
There was band music in the village at that time.
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34 அன்று மதல் இரவில் வருதல் அவனுக்கு வழக்கமபாயிற்று 

அன்கற அன்னை விருப்யபபாட, என்றும,            
இர வரல் மபாகலயயனை; வருயதபாறும

அன்று மதல் இரவில் வருதல் அவனுக்கு வழக்கமபாயிற்று

பின்னைர், நபாளயதபாறும இரவில் வந்து சகஞ்சினைபான்
அன்று என்கனை அகடைந்த அயத ஆவயலபாட ஒவ்சவபாரு நபாளும என்னிடைம வந்து என்கனைத் 
தனைக்குத் தருமபடி சகஞ்சினைபான்.
மபாகலயபபால் சதபாடைர்ந்து சநருங்கக் யகட்டைபான்.
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35 ஊர்க்கபாவலர் உலபாவல், நபாய் குகரத்தல், தபாயபாகய நீ 
விழத்துக்சகபாளளல், நிலபா-சவளிச்செம யபபான்ற இகடையூறுகளபால் 
இவகள அகடையமடியபாமல் யபபானைபாலும, செலித்துக்சகபாளளபாமல் 
வருகறபான் 

கபாவலர் கடகனும, கத நபாய் குகரப்பினும,  240
நீ துயில் எழனும, நிலவு சவளிப்படினும,     
யவய் புகர சமன் யதபாள இன் துயில் என்றும,           
சபறபாஅன்; சபயரினும, மனியல் உறபாஅன்,     

தகடைகள யநர்ந்து இவள இன்பம ககடைக்கபாவிட்டைபால் செலிப்பில் சினைம யகபாளளமபாட்டைபான்
ஊர்க்கபாவலர் விகரந்து வரினும, புதியவனைபாகய இவகனைக் கண்ட சினைந்து நபாய் குகரப்பினும, 
அன்கனையபாகய நீ துயில் எழுந்துவிடைபாலும, நடைமபாடபவர் சதளிவபாகத் சதரியுமபடி 
நிலபாசவளிச்செம கபாய்ந்தபாலும அவன் இவகள அகடைவதற்குத் தகடையபாக இருக்கும. இவயளபாட 
இன்பத் துயில் சகபாளளும வபாய்ப்பு கட்டைபாமல் யபபாகும. அப்யபபாசதல்லபாம அதற்கபாக அவன் 
சினைம சகபாளளமபாட்டைபான்.

When he comes some disturbance may appear. Night-gourd roaming, dog barking at stranger, clear moon light 
and you, the mother of the lady awakes – are some of the obstacles to him to get her. If it happens, he will not 
worry or become anger. He will come on the next day. It is his character.  
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36 அவனுக்கபாக இவள தூங்கபாமல் கடைக்கறபாள 

இளகமயின் இகந்தன்றும இலயனை; வளகமயின்               
தன் நிகல தீர்ந்தன்றும இலயனை; சகபான் ஊர்       245
மபாய வரவின் இயல்பு நிகனைஇ, யதற்றி,         
நீர் எறி மலரின் செபாஅய், இதழ் யசெபாரபா   
ஈரிய கலுழும, இவள சபரு மதர் மகழக்கண்;          
ஆகத்து அரிப் பனி உகறப்ப, நபாளும, 
வகலப் பட மஞ்கஞயின், நலம சசெலச் செபாஅய்,      250
நிகனைத்சதபாறும கலுழுமபால், இவயள கங்குல்,       

அவன் அழவில்கல இவள அழுகறபாள
அவன் இளகம மபாறபாதவன்,
வளகம குகறயபாதவன்,
தன் தகககமயிலிருந்து நழுவபாதவன்,
சுமமபாக் கடைக்கும ஊரில் இப்படி மபாய நிகழ்வுகள நடைக்கத்தபான் சசெய்யும என்பதகனை நன்கு 
உணர்ந்தவன்.
இந்நிகழ்வுககள சவறுக்கபாமல் இவகளப் யபபாற்றுவபான்.
மலகர அடிக்கும மகழநீர் யபபான்றகவ அகவ என்று எண்ணிக்சகபாளவபான்.

அவன் அப்படி, இவள எப்படி?

இவளது கண்ணில் ஈரம,
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சபருகய மதமதப்பு.
அது மகழயபாக மபாறியது.
அவள மபார்பகத்தில் அரிக்கும பனியபாகப் சபபாழந்தது.
வகலயில் பட்டை மயில்யபபால் யமனியழகு குன்றி வதங்குகறபாள.
நிகனைக்கும யபபாசதல்லபாம திருமமத் திருமப அழுகறபாள.

He didn’t tear, but she does.
He is young and rich and worries less in character.
He will take the disasters as rain dashing the flowers.
In total he is a gentle man.

But, what is her position?
She is crying as a peacock caught in net. 
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37 புலி, உளியம, ஆளி, ஆமபான், பபாமபு, மதகல மதலபானை 
இகடையூறுகளுக்கு இகடையய வருகறபாயனை என்று இவள அழுகறபாள 

அகளச் சசெறி உழுகவயும, ஆளியும, உளியமம,              
புழற் யகபாட்ட ஆமபான் புகல்வியும, களிறும,             
வலியின் தப்பும வன்கண் சவஞ் சினைத்து      
உருமம, சூரும, இகர யதர் அரவமம,             255
ஒடங்கு இருங் குட்டைத்து அருஞ் சுழ வழங்கும      
சகபாடந் தபாள மதகலயும, இடைங்கரும கரபாமம,  

இவள கலங்குவசதல்லபால் அவன் வரும வழயில் இடைர்ப்பபாடகள உளளனையவ என்பதுதபான்.

குககயில் பதுங்கும புலி, சிங்கம, கரடி, மட்டித் தளளும சகபாமபுககளயுகடைய கபாட்டைபாட்டக் 
கடைபா, எதிர்த்துப் யபபாரிடம ஆண்யபாகனை யபபான்றவற்கறத் தபாக்க அழக்கும சவஞ்சினைம 
அவனுக்கு இருந்தது.
என்றபாலும இடி, யபய், இகர யதடம மகலப்பபாமபு ஆகயவற்றிற்கு அவன் என் சசெய்வபான்?
நீர்க்குழகள, நீர்ச்சுழகள, அவற்றில் இகரயதடம மதகல, இடைங்கர், கரபாம மதலபானை 
மதகலயினைத்துக்கு அவன் என்னை சசெய்வபான்? – என்று கலங்குகறபாள.

68



கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

38 இடக்கு, வழுக்கு, மகலப்பபாமபு உளள பபாகதயில் வருகறபாயனை 
என்று இவள அழுகறபாள 

நூழலும, இழுக்கும, ஊழ் அடி மட்டைமம,  
பழுவும, பபாந்தளும, உளப்படைப் பிறவும,          
வழுவின் வழபாஅ விழுமம, அவர்          260
குழு மகல விடைரகம, உகடையவபால் எனையவ.'            

குறிஞ்சிப்பபாட்ட மற்றும

அவனுக்கு யநரக்கூடிய யமலும பல இடைர்ப்பபாடககள எண்ணி இவள கலங்குகறபாள.

வழப்பறி சசெய்யவபார் பதுங்கும இடைம, வழுக்கு நிலம, கபால் யபபானை யபபாக்கல் சசென்று வழயின்றி
மட்டிக்சகபாளளும இடைங்கள, யபய், மகலப்பபாமபு, யபபான்றகவ உளப்படைப் பிறவற்றபால் 
யநரும வழத்துன்பங்களும மகல பிளந்திருக்கும பபாகதயில் உண்டைபாயிற்யற என்று 
கலங்குகறபாள.

எனையவ இவகள அவனுக்கு ஊரறிய திருமணம சசெய்துகவத்துச் யசெர்த்துகவக்க யவண்டம - 
என்று தபாயரிடைம யதபாழ அறத்சதபாட நிற்கறபாள.
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தனிப்பபாடைல் 1

நின் குற்றம இல்கல; நிகர சதபாடியும பண்பு உகடையள;
என் குற்றம யபானும உணர்கயலன்; - சபபான் குற்று
அருவி சகபாழக்கும அணி மகல நபாடைன்         
சதரியுங்கபால், தீயது இலன்.        1

அன்கனையய!
நீ இவகள திகனைப்புனைம கபாவலுக்கு அனுப்பிகவத்தபாயய! அதுவும குற்றம இல்கல.
வகளயல் வரிகசெகய உகடைய இவளும பண்புளளவள.
என் குற்றமம எனைக்குத் சதரியவில்கல.
எண்ணிப் பபார்த்தபால் அவனும தீய சசெயல் புரியவில்கல.
யமலும அவன் மகலயிலிருந்து விழும அருவிகூடைப் சபபான்கனைக் சகபாட்டம அளவுக்கு அவன் 
சசெல்வவளம மிக்கவன்.
எனையவ திருமணம சசெய்து சகபாடத்துவிடைலபாம என்கறபாள யதபாழ.
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

தனிப்பபாடைல் 2

ஆற்றல் செபால் யகளவி அறம சபபாருள இன்பத்கதப்             
யபபாற்றிப் புகனைந்த சபபாருளிற்யற- யதற்ற    
மகறயயபார் மணம எட்டின் ஐந்தபாம மணத்தின்      
குகறயபாக் குறிஞ்சிக் குணம.     2

வடைசமபாழ யவதத்தில் கூறப்பட்டளள 8 வககயபானைதிருமண மகறகளில் இது ஐந்தபாவதபாகக் 
கூறப்பட்டளள மகற.
அந்த 8 திருமணங்கள இன்பம நுகரச் சசெய்துகவக்கப்பட்டைகவ.
இந்தக் குறிஞ்சிக் குணத் திருமணயமபா அறம, சபபாருள, இன்பம என்னும மூன்கறயும 
நுகர்வதற்கபாக இயல்பபாக ஒன்று கூடி நிகழ்ந்தது.
எனையவ அந்த ஐந்தபாவகத விடை இது யமலபானைது.
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

க. ம. இரண்டைபாம நூற்றபாண்ட
கபிலர்

இயற்றிய
குறிஞ்சிப் பபாட்ட

பபாட்ட கூறும மலர்கள
99 வகக

&
பிறவும

என்று குறிப்பிடகறது
மலர்களின் சபயர்கள 

அகர வரிகசெயில் அடக்கப்பட்டப் படைங்கள தரப்பட்டளளனை

மலர்ககளக் கபாட்டம படைங்கள

பல மலர்களுக்கு
மிககப் படைங்கள யசெர்க்கப்பட்டளளனை
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அடமபு
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அதிரல்
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அவகர
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அனிச்செம
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ஆத்தி
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ஆமபல்
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சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

ஆரம
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ஆரம
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

ஆரம
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

ஆவிகர
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம
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இருளநபாறி
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இலவம

88



கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
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ஈங்கக
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சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

உந்தூழ்
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சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

எருகவ
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

கண்ணி என்னும கண் யபபால் இருக்கும குன்றிமணி
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
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கண்ணி என்னும கண் யபபால் இருக்கும குன்றிமணி
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

கரந்கத
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

கருவிகள
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கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம
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சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

கபாஞ்சி
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கபாந்தள (ஒண் சசெங் கபாந்தள)
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சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

கபாயபா \ கபாயபாமபூ
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குடைசெம \ பூவரசெம பூ
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கபார்கபாணிகபா கபாட்டம படைம
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குரலி
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குருக்கத்தி என்னும மபாதவி மலர்
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சவண்மல்கல & சசெமமல்கல 
சசெமமல்கல = தளவம
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யதமபா \ இனிக்கும மபா \ பூ
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பயினி என்னும அரக்குமரம \ பூ
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பபாங்கர் = உகபாய் = அரப்பு = மருக்கபாளம பட்கடைசசெடி
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புழகு \ எருக்கு
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பூகள \ பூளபாப்பூ
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ஆசிரியர் சசெங்ககப் சபபாதுவன்

வயகல உழும சதபாழலில் வபாழ்க்கககயத் சதபாடைங்க, பளளி-ஆசிரியர், பல்ககலக் கழக 
விரிவுகரயபாளர், அரசு ஆரபாய்ச்சி வரலபாற்றுப் பதிப்பபாசிரியர், அரசு சவளியீட விகளயபாட்ட 
இதழ்-ஆசிரியர் என்று பல பணிககள யமற்சகபாண்டிருந்தபார். 

தற்யபபாது தமிகழ உழுது பயிரிட்ட விகளச்செகல மக்களுக்கு வழங்கவருகறபார். 

தந்கத சபபான்னுசெபாமி. தபாய் சசெல்லமமமபாள. மகனைவி சசெங்ககச் சசெல்வி. ஐந்து சபண்மக்கள, 
ஒரு மகன், 11 யபரக்குழந்கதகள, 6 சகபாளளுப்யபரக் குழந்கதகள என்று இவர் சசெல்வப் யபறு 
சபற்றவர்.

ஊர் சசெங்கபாட்டப்பட்டி (திருச்சி, தமிழ்நபாட, இந்தியபா). 
சசெங்கபாட்டப்பட்டி சபபான்னுசெபாமி மகன் துகரசெபாமி = சசெங்ககப் சபபாதுவன். 
சபபாதுவன் = சபபாதுவபானைவன், 
சபபாதுவில் நடைனைம ஆடம சிவன், 
மபாட யமய்க்கும சபபாதுவனைபாகய (இகடையனைபாகய) மபால், 
என்சறல்லபாம அறிஞர்கள இவரது சபயருக்கு விளக்கம கூறி இவகர வபாழ்த்தினைர்.

பளளியில் எட்டைபாம வகுப்பு வகர மட்டயம படித்த இவர், தபானைபாகயவ படித்து, ஆசிரியர் பணிச் 
செலுககயில் யதர்வுகள எழுதி தமிழ்-வித்துவபான், B.A., M.A., Ph.D., ஆகய பட்டைங்ககளயும, B.T., 
M.Ed. ஆகய பட்டைங்ககளக் கல்லூரியில் பயின்றும சபற்றபார். 

தமிழ் மன்றங்கள பல இவரது சதபாண்டககளப் பபாரபாட்டி விருதுகள வழங்கயுளளனை.
பணி ஓய்வுக்குப் பின்னைர் 2005-ல் கணினி ஒன்று வபாங்க அன்பர் சிலர் உதவியுடைன் தபாயனை பயின்று
சில தமிழ் நூல்கள உருவபாக்க சவளியிட்டளளபார். 

பின்னைர் விக்கப்பீடியபாவில் நுகழந்து, தமிழ்-இலக்கணம, செங்ககபாலப் புலவர்கள, மன்னைர்கள, 
மலர்கள, விகளயபாட்டக்கள, தமிழல் யதபான்றிப் பதிப்பபாகய 700-க்கு யமற்பட்டை நூல்கள 
மதலபானைகவ பற்றி 2700-க்கு யமற்பட்டை புதிய தகலப்புகளில் கட்டகரகள எழுதியுளளபார். 

en.Wikisource பகுதியில் சதபால்கபாப்பியத்கத ஆங்கலத்தில் சமபாழசபயர்த்து சவளியிட்டளளபார். 

இதன் பட்டைறிவபால் இப்யபபாது www.vaiyan.blogspot.com என்னும தளத்தில் பத்துப்பபாட்ட, 
எட்டத்சதபாகக, பதிசனைண்கீழ்க்கணக்கு, சிலப்பதிகபாரம, மணியமககல, யபபான்ற நூல்களுக்கு 
விளக்கம எழுதி மூலத்துடைன் பதியவற்றியுளளபார். 

அகநபானூறு, புறநபானூறு, நற்றிகண, குறுந்சதபாகக ஆகய நூல்களுக்கு ஆங்கலத்திலும விளக்கம 
தந்துளளபார். 

யமலும பலவற்கற எழுதிவருகறபார். 
இப்யபபாது அவற்கற மின்னூல் வடிவமபாக்க மயன்றுவருகறபார். 

236

http://www.vaiyan.blogspot.com/


கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சிப்பபாட்ட
சசெங்ககப் சபபாதுவன் விளக்கம

சதபாடைர்பு
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	11 அருவியில் தண்ணீர் கொட்டியது. நாங்கள் நீராடினோம்
	12 பாயம் பாடிக்கொண்டு கூந்தலை உலர்த்தினோம்
	13 அங்கே பூக்கள் (99) பூத்துக்கிடந்தன
	14 அவற்றைப் பறித்துப் பாறையில் குவித்துவிட்டு, கிளி ஓட்டும் ஓசையை எழுப்பிக்கொண்டிருந்தோம்
	15 குவித்த பூக்களால் தழையாடை செய்து உடுத்திக்கொண்டு அசோக மரத்தின் அடியில் இருந்தோம்.
	16 அகன்ற மார்பில் பூமாலை சூடிக்கொண்டு கையில் வில்லேந்திய ஒருவன் அங்கு வந்தான்
	17 வேட்டை-நாய்கள் அவனைச் சூழ்ந்து வந்தன
	18 நாங்கள் பயந்து வேறிடம் சென்றோம். பசுவைக் கண்ட காளை போல அவன் பின்தொடர்ந்தான்
	19 ‘ஏன் நடுங்குகிறீர்கள். ஏதாவது துன்பம் நேர்ந்ததா’ என மெல்ல வினாவினான். நாங்கள் எதுவும் பேசவில்லை
	20 ’ஏதாவது பேசக்கூடாதா’ எனக் கெஞ்சினான்
	21 பூத்த கொம்புகளை ஒடித்துத் தட்டிக் குரைக்கும் நாய்களின் வாயை அடக்கினான்
	22 அப்போது, மதம் கொண்ட ஆண்யானை ஒன்று சிங்கம் போல அங்கு வந்தது
	23 செய்வது அறியாமல் நாணத்தை விட்டுவிட்டு  என் தோழி அவனைத் தழுவிக்கொண்டு நடுங்கினாள் (முருகள்-வள்ளி கதை - முளைத்த வரலாறு)
	24 அவன் யானையின் முகத்தில் அம்பைப் பாய்ச்சினான். புண் பட்ட யானை திரும்பிப் போய்விட்டது.
	25 பெருவெள்ளம் பாயும்போது கரையிலிருக்கும் வாழைமரம் போல அவள் நடுங்கினாள்
	26 ‘அஞ்சாதே, உன் நலத்தை உண்கிறேன்’ என்று என் தோழியிடம் சொல்லிக்கொண்டு, அவன் என்னைப் பார்த்துச் சிரித்தான்
	27 நாணமும், அச்சமும் கொண்டு நான் பிரிந்துவிட்டேன். அது மயிலாடும் பாறை
	28 அவன் குன்றத்துத் தலைவன். பெருமை மிக்கவன்
	29 ‘உன் திருமணத்தில் ஊரார் விருந்து உண்ணும்போது நானும் உன்னுடன் சேர்ந்து உணவு உண்பது மேலானது’ – என்று அறநெறியும் கூறித் தேற்றினான்
	30 கடவுள் பெயரால் வஞ்சின-வாய்மை (சத்தியம்) கூறிக்கொண்டு முத்தமிட்டான்
	31 பொழுது மறைந்த மாலைநேரம்
	32 வானம் இருண்டது
	33 ‘நாடறியத் திருமணம் செய்துகொள்வேன்’ – என்று முன்னங்கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு சொன்னான். பசுவுடன் வரும் காளை போல அவன் வந்தான்
	34 அன்று முதல் இரவில் வருதல் அவனுக்கு வழக்கமாயிற்று
	35 ஊர்க்காவலர் உலாவல், நாய் குரைத்தல், தாயாகிய நீ விழித்துக்கொள்ளல், நிலா-வெளிச்சம் போன்ற இடையூறுகளால் இவளை அடையமுடியாமல் போனாலும், சலித்துக்கொள்ளாமல் வருகிறான்
	36 அவனுக்காக இவள் தூங்காமல் கிடக்கிறாள்
	37 புலி, உளியம், ஆளி, ஆமான், பாம்பு, முதலை முதலான இடையூறுகளுக்கு இடையே வருகிறானே என்று இவள் அழுகிறாள்
	38 இடுக்கு, வழுக்கு, மலைப்பாம்பு உள்ள பாதையில் வருகிறானே என்று இவள் அழுகிறாள்
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